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مستلزم وجود عزم و  ،اي در وهله اوليافتگي در هر جامعهنيل به توسعه
اراده ملي براي پيشرفت و تعريف الگوي توسعه متناسب با مقتضيات جامعه 

به وجود يك نقشه راه توسعه كه بتواند ضمن به دست دادن  ،و در وهله دوم
هاي فعلي و هاي توسعه از يك سو و تنگناها و چالشو فرصتها قابليت
ترين مسير توسعه گيري از تجارب پيشين، مطلوباز سوي ديگر، با بهره ،آتي

رو سند ملي آمايش را فراروي جامعه قرار دهد، بستگي دارد. از همين
سرزمين به عنوان سندي كه خطوط كلي سازماندهي فضاي سرزميني كشور 

سازد، ضرورتي تام دي سرزمين را مقدر ميبهاي توسعه كالمشيو نيز خط
دارد. مقاله حاضر متناسب با طرح مسئله، اهداف و ماهيت پژوهش در زمره 

- هاي بنيادي محسوب شده كه در آن از روش تحليل محتوا و بهرهپژوهش
هاي ثانويه استفاده شده گيري از مطالعات اسنادي و تجزيه و تحليل داده

نتايج پژوهش نشان از آن دارد كه سازمان فضايي سرزمين در عين است. 
هاي قابل توجه، با دو دسته از مسائل و ها و مزيتبرخورداري از قابليت

-هاي زمينههاي ساختاري و چالشهاي بنيادين كه در دو گروه چالشچالش
بندي است، مواجه بوده و گذر از وضعيت موجود به وضعيت اي قابل طبقه

ريزي توسعه كشور بر مدار آمايش لوب از طريق قرارگيري برنامهمط
و » گذاريسياست«، »نگاريآينده«لفه ؤتزريق سه م ، مشتمل برسرزمين

ريزي توسعه كشور است، ميسر خواهد به بدنه نظام برنامه» سازيفرصت«
بود. در پايان به منظور به دست دادن اركان اصلي سند ملي آمايش 

 1396بايست در سال بر اساس قانون برنامه ششم توسعه ميسرزمين، كه 
االت و ابهامات، انتظارات و مالحظات ؤانجام پذيرد، نسبت به تبيين س

  اساسي اهتمام شده است.
  

ها، ها و چالش: آمايش سرزمين، توسعه كالبدي، فرصتي كليديها واژه
 .سند ملي آمايش سرزمين

  

Achieving development in any society in the first 
stage requires national intention and will for 
development and definition of development paradigm 
that according to society circumstances, and in second 
stage depend on being a development road map that 
introduce the development capabilities and opportunities 
to develop on one hand, And current and future issues 
and challenges on the other hand, Be able to utilizes 
previous experiences, shows to the society the most 
optimal path of development. This paper that according 
to the issue design, research purposes and nature, 
considered as a basic research that in which the content 
analysis method and utilizing documentary studies and 
analysis of secondary data is used. The results showed 
that country while owning capabilities and significant 
advantage, faced with two categories of fundamental 
issues and challenges that be classified in both structural 
and contextual challenges and transition from the current 
situation to the desired state will be possible through 
exposure to the country's development planning is based 
on spatial planning.  At the end in order to providing the 
National spatial planning document based on the sixth 
development plan should be done in 1396, to explain the 
questions and uncertainties, expectations and essential 
consideration have been done. 

 
Keywords: spatial planning, physical development, 
opportunities and challenges, the National spatial 
planning document  
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  مقدمه
-سال مي 70ريزي مدرن در كشور تقريباً به پيشينه برنامه

-توسـعه رسد. قدمتي درخشان كه از بسياري از كشورهاي 

 جـز اينهـا  نظير تركيه، كره جنوبي، بلژيـك و  يافته كنوني 
هاي مجلس شـوراي اسـالمي،   بيشتر است (مركز پژوهش

). بـا ايـن حـال خروجـي و     1383؛ توفيق،  78-85: 1391
نتيجه اين نظام توسعه، چيزي جز اقتصاد تـك محصـولي   

زا، اشتغالوابسته به نفت، ركود توليد، اقتصاد غيرمولد و كم
هاي گسترده در پهنه سرزمين، صنعت وابسته و دم تعادلع

-پذير، تشديد بحران كم آبي، بيابانبيمار، كشاورزي آسيب

زايي و فرسايش شديد اراضي مستعد كشت، محيط زيست 
گسيختگي نظـام سـكونتگاهي و   شكننده و پرآسيب، از هم

تمركزگرايي شديد در چند كالنشهر عمـده كشـور نيسـت.    
هايي كشور در طول ساليان گذشته از پيشرفتهرچند نبايد 

هاي بنيادي (آب، بـرق، انـرژي و   از جمله توسعه زيرساخت
كمـي و   يدر روستاها و نيـز ارتقـا   ،خصوصبه مخابرات) 

بهداشـت و درمـان بـه    آمـوزش و پـرورش و   كيفي نظـام  
د كشوري چون ايران بـا  كر، اما بايد اذعان گذشتسادگي 

هـا و  طبيعـي و انسـاني و ظرفيـت   امكانات و منابع فراوان 
هاي توسعه متعدد بالقوه و بالفعل، نتوانسته اسـت در  مزيت

قامت يك كشور توسعه يافته و مرفه اقتصادي ظاهر شود؛ 
ريـزي توسـعه   ريزي صحيح و كارآمد نظام برنامـه عدم پي

گيـران  كشور، نمايشي بودن التزام به برنامه در بين تصميم
-وجود نگرش آمايشي در برنامـه  و مديران كشور و فقدان

ل اصـلي  بايست از داليريزي توسعه سرزميني كشور را مي
هـاي مجلـس   (مركـز پـژوهش   اين وضعيت به شمار آورد

  . )1394شوراي اسالمي، مشكالت برنامه ريزي در ايران، 
به عنوان ابزاري كـه بـه مهندسـي    » آمايش سرزمين«

توانـد  ازد، مـي پـرد تدابير توسعه در قلمروهاي سرزميني مي
رفت از معضالت مذكور باشد. يكي از عوامل بسترساز برون

با اين حال دو چالش تاريخي كـه از ابتـداي ورود آمـايش    
) 1340ريـزي كشـور (اواخـر دهـه     سرزمين به نظام برنامه

گـذاري آن را بـا نارسـايي    تأثيروجود داشـته، كارآمـدي و   
اجماع بـر سـر انتظـارات از     نبودمواجه ساخته است: يكي، 

هاي آمايش سرزمين؛ و ديگـري فقـدان   مأموريتاهداف و 
تعريف جايگاه قانوني و رسمي آمـايش سـرزمين در نظـام    

ريزي كشور. همين معضل موجب شده اسـت تـا دو   برنامه
» ريزي كالبـدي برنامه«و » آمايش سرزمين«جريان اصلي 

مجموعـه   نه در طول يكديگر بلكه در عـرض يكـديگر در  
ريزي عمل كرده و موجبات اغتشـاش سـازمان   نظام برنامه

وري پايين از سرزمين را موجب فضايي، عدم تعادل و بهره
  شود.

امروزه رجوع به آمايش سرزمين به منظور نيل به 
ها و توسعه پايدار، متوازن و پرشتاب كشور، چه در ديدگاه

اسالمي، ايندگان مجلس شوراي ادبيات دولتمردان، نم
بند گفتمان ن و كارآفرينان اقتصادي و ... به ترجيعفعاال
. با اين 1شناسي توسعه در ايران تبديل شده استآسيب

 مأموريترغم اهميت و بهاين دانش كه حال بايد گفت 
» ريزي توسعه سرزمينيبرنامه«حساس خويش در جايگاه 

ر اي و چه دنتوانسته است، چه در جايگاه علمي و حرفه
توفيق چنداني به دست آورد.  ،جايگاه قانوني و اجرايي

ه نظام آمايش سرزمين در طي دوران ورود خود به عرص
ها و مأموريتش) بر اساس  1347توسعه كشور (از سال 

رسالت ذاتي خويش، همواره به رصد سرزمين به منظور 
هاي فعلي يا آتي و نيز كشف و شناسايي تنگناها و چالش

هاي توسعه در سطح قلمروهاي ها و فرصتقابليتمعرفي 
سرزميني، پرداخته است. در اثناي برنامه پنجم عمراني 

) كه 1356- 1352قبل از پيروزي انقالب اسالمي (
هاي هايي چون توسعه نامتوازن و عدم تعادلضرورت
اي و نيز رشد روزافزون و خارج از كنترل جمعيت منطقه

شور، موجب ورود آمايش تهران، به عنوان پايتخت ك
 ريزي توسعه كشور گرديد و بناسرزمين به نظام برنامه

ن مشاور ستيران و شد تا پس از مطالعات جامع مهندسا
- 1357تدوين اسناد الزم، برنامه ششم عمراني (

مشي آمايش سرزمين تدوين ) مبتني بر خطش1361
رغم آنكه توانست اسناد بهگردد. مطالعات مشاور ستيران 

توسعه بسيار دقيق و با كيفيتي را براي توسعه سرزمين در 
هاي مختلف كشور فراهم سازد، با وقوع ها و استانبخش

انقالب اسالمي به كنار گذاشته شد. پس از پيروزي 
انقالب اسالمي در برنامه اول و دوم توسعه به علت 

                                                                      
هاي براي آگاهي بيشتر از اين مطالبات به وب سايت مركز پژوهش.  1

  هاي خبري مراجعه كنيد.مجلس شوراي اسالمي و نيز سايت
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هاي ناشي از تسريع فرايند سازندگي كشور و ضرورت
هاي تخريب شده كشور، كه ماحصل تقويت زيرساخت

جنگ تحميلي هشت ساله بود، عمالً حضور آمايش 
سرزمين در نظام توسعه كشور جز در مواردي معدود چون 

صنعتي كشور، مصوبه  - يابي مناطق آزاد تجاريمكان
محور شرق و چند نمونه ديگر، پررنگ نبوده است. هر 

و  چند در اين دوره مطالعات آمايش سرزمين اسالمي
ريزي نظريه پايه توسعه ملي در دفتر آمايش و برنامه

در سطحي شمسي  1360اي وقت سازمان در دهه منطقه
- وسيع صورت گرفته بود. در برنامه سوم توسعه در سال

، دور سوم مطالعات آمايش 1370هاي مياني دهه 
د و آمايش سرزمين شسرزمين با حمايت دولت هفتم آغاز 

رم توسعه از جايگاه ممتازي توانست در برنامه چها
برخوردار شود. با اين حال به علت كنار گذاشته شدن 
برنامه چهارم توسعه از سوي دولت نهم و انحالل مركز 
ملي آمايش سرزمين و در پي آن سازمان مديريت و 

، عمالً آمايش سرزمين 1386ريزي كشور در سال برنامه
عه كشور گيري نظام توسسازي و تصميماز چرخه تصميم

د. اخذ مصوبه ضوابط ملي آمايش سرزمين در شخارج 
ترين دستاورد قانوني از هيئت وزيران، مهم 1383سال 

رود. تا اينكه در اين دور از مطالعات آمايش به شمار مي
هاي ناشي از برنامه ششم توسعه و با توجه به ضرورت

زاي هاي كشور، تحقق توسعه درونن استانزتوسعه نامتوا
ها و به ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانگرا، ونبر

هاي متنوع در جغرافياي  كارگيري ظرفيت و قابليت
ور، آمايش سرزمين بار ديگر كانون هاي مناطق كش مزيت

  ريزي كشور قرار گرفت.نظام برنامه
نكته شايان توجه در طول اين چهار دور مطالعات 

يش سرزمين در ساله آما 50آمايش سرزمين در پيشينه 
كشور، فقدان تدوين سندي جامع، فراگير و راهبردي به 

و مبنا قرار گرفتن آن » سند ملي آمايش سرزمين«عنوان 
نهايي مطالعات آمايش در كشور و انتظام  زبه عنوان سنت

بر توسعه  مؤثرهاي دهنده به جريان توسعه در ساير جريان
سرزميني كشور است. اينكه اين ماهيت و اركان اين سند 

بايست آن را چيست و با چه مالحظات و الزاماتي مي

تدوين نمود، از مقوالت مبهم در آمايش كشور بوده كه 
نظران بر روي آن وجود اجماعي از سوي نخبگان و صاحب

  ندارد.
وسعه قانون برنامه ششم ت 26با توجه به تكليف ماده 

كشور مبني بر الزام بر تدوين سند ملي و استاني آمايش 
) در مقاله حاضر 1396( سرزمين تا پايان سال اول برنامه

تالش خواهد شد تا مالحظات و الزامات مترتب بر تدوين 
بر يكي از وجوه اصلي  تأكيدسند ملي آمايش سرزمين با 

ريزي توسعه كالبدي كه همانا مرتبط با حوزه برنامه
هاي اصلي فراروي توسعه ها و فرصتشناسايي چالش

  سرزمين است، ارائه گردد. 
  
  ها و روش كارداده

با توجه به طرح مسئله صورت گرفته، هدف اصلي 
پژوهش، تبيين مالحظات و الزامات مترتب بر تدوين سند 

ريزي كالبدي ملي آمايش سرزمين از منظر رهيافت برنامه
ند ات اصلي پژوهش عبارتسؤاالاست. بر همين اساس، 

  از:
اركان اصلي سند ملي آمايش سرزمين در ايران  -

  متناسب با مقتضيات و شرايط كشور چيست؟
چه مالحظات و الزاماتي بر تدوين اين سند حاكم  -

  است؟
هاي توسعه سرزمين در ها و فرصتترين چالشمهم -

  شرايط كنوني با رويكرد كالبدي و فضايي كدامند؟
ت مطرح شده، اين پژوهش، سؤاالبا توجه به هدف و 

د. در كربندي طبقه» هاي بنياديپژوهش«را بايد در زمره 
هاي با اين پژوهش كه با توجه به ماهيت آن جزء پژوهش

شود از روش تحليل روش تحقيق كيفي محسوب مي
هاي توسعه ها و فرصتمحتوا به منظور شناسايي چالش

  است. سرزميني پرداخته شده
مالحظات تدوين «اگر پژوهش حاضر را به دو بخش 

هاي ها و چالشفرصت«و » سند ملي آمايش سرزمين
بندي كنيم درباره پيشينه طبقه» فراروي توسعه سرزمين

هاي در بررسي كه هاي صورت گرفته بايد گفتپژوهش
صورت گرفته درباره بخش اول مرجع معتبري كه درباره 
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هش مطالعه كرده باشد، وجود ندارد. ت موردنظر پژوسؤاال

هاي ها و چالشتبيين فرصتيعني درباره بخش دوم 
فراروي توسعه سرزميني بايد به مستندات و مباني نظري 

)، مطالعات آمايش 1384برنامه چهارم توسعه كشور (
ريزي كشور، سرزمين دور سوم (سازمان مديريت و برنامه

- ها و موانع برنامه) و برخي مقاالت از جمله چالش1379

) 98-83: 1389الديني، اي در ايران (سيفريزي منطقه
  اشاره كرد.

  
  شرح و تفسيراطالعات

در اين بخش ابتدا اركان اصلي و مالحظات و الزامات 
اساسي مدنظر در تدوين سند ملي آمايش سرزمين مورد 
بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و سپس با توجه به 

هاي توسعه سرزميني به ها و فرصتاهميت موضوع چالش
  تبيين اجمالي آنها پرداخته خواهد شد:

  
  هاي آمايش سرزمينمأموريتها و ايضاح تلقي

آمايش سرزمين به عنوان دانش و هنر مهندسي تدابير 
بر تنظيم  تأكيدتوسعه در قلمروهاي سرزميني با 

سازگاري و تناسب ميان جمعيت و فعاليت در بستر فضا و 
شود. زمان در يك رويكرد كل نگر و راهبردي تعريف مي

 ريزي و مديريت توسعه سرزميني كشور،در نظام برنامه
- بايست به عنوان يك ركن سياستآمايش سرزمين مي

دهنده به فرايندهاي سازماندهي فضايي گذار و جهت
ها در پهنه سرزميني، ايفاي نقش نمايد. شتوسعه بخ

هاي رايج از آمايش سرزمين در سطحي فراتر از تلقي
بايست نقشه راه توسعه طرح يا برنامه قرار داشته و مي

- سازي و ظرفيتبلندمدت سرزمين را از طريق فرصت

- شايستگي» «هاقابليت«سازي براي توسعه و سنجش 

راهبر «م در در مقام ، آن ه»نيازها«و » هاچالش«، »ها
 دبايميسر سازد. به تعبير ديگر آمايش سرزمين را » توسعه
يافتگي  دهنده تصوير سازمان فضايي مرحله توسعهارائه

سرزمين كه بازتاب سرزميني چشم انداز توسعه بلندمدت 
گاه د (براي مطالعه بيشتر نكر، قلمداد استتوسعه كشور 

مع تشخيص ؛ مج1394عظيمي بلوريان،  :بهكنيد 
 ).1383مصلحت نظام، 

خاستگاه اصلي طرح شدن مقوله آمايش سرزمين، 

وري و حداكثرسازي منافع جمعي است. از مفهوم بهره
هاي ناصوابي كه از آمايش سرزمين از تلقي احترازرو همين

ريزي كاربري برنامه«ترين تلقي آن را به شده و در نازل
 )170: 1390(صنيعي، دهد تخفيف مي 1»اراضي سرزميني

د. از ميان سه كليدواژه اصلي كه رسضروري به نظر مي
، استتعريف آمايش سرزمين مطرح  خصوصهمواره در 

- ، قلب اصلي و مهم»فعاليت«و » جمعيت«، »فضا«يعني 

كه آمايش  است 2»فعاليت«آمايش سرزمين  مؤلفهترين 
سرزمين از طريق شناخت كامل الزامات مترتب بر ماهيت 

عملكرد آنها از يك سو، و نيز درك عميق از استعدادها،  و
هاي قلمروهاي مختلف ها، تنگناها و نارساييقابليت

سرزمين، نسبت به پيشنهاد و تخصيص فعاليت براي اين 
هاي قابل استقرار در يك قلمروها و تركيب مناسب فعاليت

وري از امكانات و موقعيت آن منطقه قلمرو براي بهره
بخشي و نموده و از رهگذر چنين اقدامي انتظاماهتمام 

  سازماندهي جمعيت و فضا نيز صورت خواهد پذيرفت.   
آمايش سرزمين در عين متصف بودن به چهار 

نگري، دورانديشي و برخورداري گرايي، جامعمشخصه كل
كالن  مأموريتاز مقتضيات جغرافيايي، داراي سه 

- فرصت«و » گذاريسياست«، »نگاريآينده«

براي توسعه ملي و پر كردن خالء  و يكپارچه » سازي
سازي ميان سطح ملي با استاني و سطح ملي با سطح 
بخشي است. در كنار ابعاد اقتصادي، زيست محيطي و 
كالبدي، يكي از ابعادي كه نسبتاً تا اوائل دهه جاري و 

) 21/09/1390هاي كلي آمايش سرزمين (ابالغ سياست
ريزان نبود، بعد اجتماعي و برنامه چندان مورد توجه

هاي انساني است. در بند اول فرهنگي جمعيت و گروه
توسعه منابع انساني به عنوان ركن اصلي «الذكر سند فوق

جديدي را براي آمايش  مأموريت» آمايش سرزمين
د. از كرسرزمين در چارچوب نظام توسعه كشور تعيين 

                                                                      
كه در مطالعات آمايش  territorial land use planningمعادل .  1

استان اصفهان، اردبيل و گلستان به اجرا گذاشته شده است. (سازمان برنامه و 
و  1392؛ سازمان برنامه و بودجه استان اردبيل، 1395بودجه استان اصفهان، 

  ).1394سازمان برنامه و بودجه استان گلستان، 
ن، كشاورزي، مشتمل بر طيف وسيعي اعم از امور توليدي (صنعت، معد.  2

دامپروري، شيالت و آبزي پروري)، امور خدماتي اعم از بازرگاني، خدمات 
  .جز اينهاستمالي، ترانزيت، گردشگري و 
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ي اقتصادي، هانظر جامعيت نيز تفاوت بين انضباط
فرهنگي و محيطي در آن است كه مقوالت  –اجتماعي 

اقتصادي و محيطي از پشتوانه كمي و عيني بيشتري 
كه ريزي برخوردارند، در حاليگيري و برنامهبراي تصميم

فرهنگي هنوز از چنين پشتوانه قابل  - مقوالت اجتماعي 
توان اند. براساس اين تعبير مياتكايي برخوردار نشده

جامعيت مورد توقع از آمايش سرزمين به لحاظ كه گفت 
با  »نظام اسكان جمعيت«فني، بايد در حد تلفيق 

 »اجتماعي –هاي اقتصادي ساختار فضايي فعاليت«
محدود و مشخص شود. اين تلفيق بايد در حد امكان با 

ها و معيارهاي اجتماعي و فرهنگي مالحظه واقعيت
ورد انتظار از رويكرد آمايشي صورت پذيرد تا جامعيت م

   محقق شود.
  

  اركان اصلي سند ملي آمايش سرزمين
به منظور شناسايي و و تبيين اركان اصلي سند ملي آمايش 

-ريزي كشور ميسرزمين متناسب با مقتضيات نظام برنامه

بايست با توجه به نبود پيشينه مطالعاتي در اين حوزه با 
آمايش سرزمين، جايگاه هاي مأموريتلحاظ چهار مقوله 

ريزي سند ملي آمايش سرزمين در نظام مطلوب برنامه
كشور، ابهاماتي كه اين سند بايد به آنها پاسخ بگويد و نيز 
انتظاراتي كه از سند ملي آمايش سرزمين مدنظر است، 
نسبت به تبيين اركان اصلي سند ملي و سپس ارائه تعريف 

  جامعي از آن اهتمام نمود.
كه ذكر آن رفت، آمايش سرزمين با توجه به  طورهمان
ريزي كشور از خالء كنوني كه نظام برنامه وضعيتآنكه در 
ها و اقدامات بخشي به برنامهكنندگي و انتظاميكپارچه

برد، وري از سرزمين رنج ميها و عدم بهرهمتفرق بخش

ريزي توسعه سرزميني ايفاي بايست در جايگاه برنامهمي
، »نگريآينده«اساسي  مأموريت 3رو از همين نقش نمايد.

-مأموريتبه عنوان » سازيفرصت«و » گذاريسياست«

ريزي قابل هاي اصلي آمايش سرزمين در نظام برنامه
  تعريف است.

در نشدن سند ملي آمايش سرزمين به علت تدوين 
-تمامي نيم قرن اخير، در سلسله مراتب اسناد نظام برنامه

وجود  ندارد. با اين حال در خالء وجود ريزي موجود كشور 
سند ملي آمايش سرزمين، ضوابط ملي آمايش سرزمين به 
عنوان تنها سند رسمي آمايش سرزمين كشور در مقياس 

وضعيت مطلوب  )1(نمايد. در شكل ملي ايفاي نقش مي
قرارگيري سند ملي آمايش سرزمين در سلسله مراتب اسناد 

ش داده شده است. بر اين مبنا ريزي كشور نماينظام برنامه
انداز بايست در ذيل سند چشمسند ملي آمايش سرزمين مي

توسعه كشور و فرادست طرح كالبدي ملي، ضوابط ملي 
ها هاي سرزميني توسعه بخشآمايش سرزمين و سياست

  ند. كايفاي نقش 
موضوع قرارگيري سند ملي آمايش سرزمين به عنوان 

اسناد توسعه كالبدي يكي از سند فرادست و الهام بخش 
ترين مشخصات ترين و در عين حال مغفول ماندهمهم

بسياري  أريزي توسعه در كشور بوده كه سرمنشنظام برنامه
وري از سرزمين بوده است. اين ها در بهرهاز مصيبت

عالي  و مصوبه شوراي ش1371معضل به ويژه از سال 
و واگذاري امر  اداري مبني بر انفكاك ميان اين دو جريان

به وزارت مسكن و شهرسازي » ريزي كالبديبرنامه«
 ،به سازمان برنامه و بودجه» آمايش سرزمين«سابق و 

ريزي از باال موجبات ايجاد اختالل اساسي در روند برنامه
  به پايين توسعه در كشور گرديد.
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  جايگاه سند ملي آمايش سرزمين در سلسله مراتب مطلوب اسناد نظام برنامه ريزي كشور .1 شكل
  

تي كه سند ملي سؤاالترين ابهامات و مهم ،همچنين
هاي خود آمايش سرزمين در ضمن مطالعات و سنتزگيري

  به آنها پاسخ بگويد به صورت زير است: بايستمي
ميزان ظرفيت جمعيت پذيري كشور متناسب با منابع  -
 كشور؛

بخشي به مداخالت فضايي ها و انتظامگيريجهت -
 ها از منظر آمايش سرزمين؛بخش

اي و استاني در پهنه نظام تقسيم كار ملي، منطقه -
 هاي بين استاني؛سرزمين و همكاري

اقتصاد درياپايه را در اقتصاد نقش و سهم دريا و  -
 كشور؛

  

  
 بندي سرزميني كشور؛ترين حالت منطقهبهينه - 

هاي طبيعي و سازماندهي توسعه مواجه با بحران -
 سرزمين متناسب با آنها (آب، خاك، اقليم، خشكسالي)؛

ها و راهكارهاي توسعه متوازن و كاهش عدم تعادل -
 رفع محروميت از قلمروهاي مختلف كشور؛

 گرا؛زاي برونتحقق اقتصاد مقاومتي و توسعه درون -

 سازمان فضايي توسعه كالبدي سرزمين. -

هاي آمايش سرزمين مأموريترو با توجه به از همين
ريزي توسعه كشور و نيز ابهامات و در چارچوب نظام برنامه

ت مطروحه، انتظارات اصلي از سند ملي آمايش سؤاال
  بندي است:بخش قابل طبقهتوان در چهار سرزمين را مي
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  انتظارات اصلي از سند ملي آمايش سرزمين .2شكل 

  
اركان اصلي سند ملي آمايش سرزمين مطابق بنابراين، 

براي سند ملي  ،د. به طور كليوشترسيم ميشكل زير 
: در گام اول، استتعريف قابل آمايش سرزمين سه گام 

تشخيص و تبيين وضعيت كشور، تدوين الگوي توسعه و 
  ر ـتدوين اهداف و الزامات مترتب بانگاره بنيادين آمايش و 

  

  
گام دوم، بر مبناي نتايج گام اول، ، آمايش سرزمين

انداز توسعه ملي سناريوسازي توسعه سرزميني، تبيين چشم
هاي كالن از منظر آمايش سرزمين و تبيين استراتژي

هاي موردانتظار سند گام سوم خروجي و سازماندهي فضا 
  خواهد شد.ملي آمايش سرزمين استخراج 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  اركان سند ملي آمايش سرزمين .3شكل 

انتظارات اصلي از سند 
ملي آمايش سرزمين

ارائه سناريوهاي مختلف 
سال  35توسعه سرزميني در 

سال آينده 20و 

ارائه تصويري روشن از 
قابليت ها، فرصت و مزيت 
هاي توسعه در قلمروهاي 

مختلف سرزميني

ترسيم خطوط كلي توسعه 
سرزميني و ارائه سيماي 
سازمان فضايي مطلوب 

كشور

تبيين چالشها، تنگناها و 
موانع فراروي توسعه 

سرزميني كشور

تشخيص و تبيين 
 وضعيت كشور

تدوين الگوي توسعه 
و انگاره بنيادين 

 آمايش

تدوين اهداف و 
الزامات مترتب بر 
 آمايش سرزمين

تبيين چشم انداز 
توسعه ملي از منظر 
 آمايش سرزمين

تبيين  استراتژي 
هاي كالن 

 سازماندهي فضا

سناريوسازي توسعه 
 سرزميني

 

مالحظات و 
رهنمودهاي توسعه 
 بخش ها در سرزمين

مالحظات و 
رهنمودهاي توسعه 

 قلمروها

تبيين و ارائه 
راهكارهاي  مواجه با 
چالشها و بحران هاي 

توسعه سرزميني

شناسايي و تبيين 
راهكارهاي فعال 
سازي قابليت ها و 
مزيت هاي توسعه 

سازمان فضايي توسعه 
بخش ها و قلمروها 

(قطب ها، كانون ها و 
محورها)

شناسايي قلمروها و 
موضوعات خاص و 

 راهبردي

تقسيم كار ملي، 
منطقه اي و استاني و 

تعيين نقش ها و 
هاي هر يك  مأموريت

تدوين مالحظات و 
انتظام بخشي به 

يي مداخالت فضا
بخش ها در 

تدوين ضوابط آمايش 
سرزمين و الزامات 

قانوني نهادينه سازي 
آن
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است سند ملي آمايش سرزمين، سندي راهبردي  پس

كه با تكيه بر اصول آمايش سرزمين، در پي سازماندهي 
فضاي توسعه در سرزمين و بسترسازي براي توسعه پايدار 

ترين شود. اين سند به عنوان فرادستتدوين ميو متوازن 
ها هاي كالن توسعه بخشگيريسند آمايش كشور، جهت

  ند.كو قلمروها را در سرزمين تعريف مي
 

اسي در تدوين سند ملي مالحظات و الزامات اس
  آمايش سرزمين از منظر توسعه كالبدي

تدوين سند ملي آمايش سرزمين بـا چنـد چـالش بنيـادي     
  مواجه است:

فقدان پيشينه و تجربه الزم در خصوص ماهيت و ابعاد  -
  سند ملي؛

 مأموريتهاي گوناگون از تعريف، ماهيت و وجود تلقي -
  ريزي كشور؛آمايش سرزمين در نظام برنامه

ضعف نظام آمار و اطالعات كشور در بـه دسـت دادن    -
  اطالعات و آمارهاي دقيق و جامع؛

گيران و مـديران كشـور   عدم اجماع الزم ميان تصميم -
  هاي آمايش سرزمين؛درباره ضرورت

هـا و عـدم   عدم خاتمه يافتن مطالعات آمـايش اسـتان   -
  تعريف سلسله مراتب منطقي براي اسناد آمايشي در كشور.

سـند ملـي آمـايش    «جـود ضـرورت تـدوين    با ايـن و 
كشور به عنوان سندي جامع كه ميثـاق تمـامي   » سرزمين
اندركاران توسعه در كشـور بـوده و بتوانـد رويكـردي     دست

ريزي توسـعه در  فراگير و يكپارچه، سيمايي مطلوب از طرح
كشور و سازمان فضايي مطلوب و بهينـه توسـعه كشـور را    

هاي مناسـب  حله بتواند راهارائه دهد، وجود دارد. سندي ك
  هاي ذيل ارائه دهد:براي برون رفت از مسائل و چالش

وجود اسـتراتژي درازمـدت توسـعه ملـي از ابعـاد       نبود -
هـاي توزيـع فضـايي جمعيـت و     ويژه استراتژيه مختلف ب

 فعاليت در پهنه سرزمين

 در سرزمين گستردههاي عدم تعادلها و نابرابري -

هاي سرزميني ها و مزيتظرفيتعدم استفاده بهينه از  -
 (اقتصادي، ترانزيتي، ژئوپلتيكي، ژئواكونوميكي و ...)

هـاي مختلـف   فقدان هماهنگي و تعامـل بـين بخـش    -
 اقتصادي در مداخالت فضايي در سرزمين

 هاي عمراني طرح نبود پيوستگي و ارتباط منطقي بين -

بـرداري   تشديد مسائل زيست محيطي و ضرورت بهـره  -
 خصوص موضوع آببه بع طبيعي بهينه از منا

ثباتي مرزهاي كشور بـه دليـل فقـدان    محروميت و بي -
هاي اشتغال، امكانات و تسهيالت اوليه زندگي، نبود فرصت

-هاي رشد و وجود زمينهعدالتي عميق در توزيع فرصتبي

 هاي بالقوه واگرايي 

اجتمـاعي، قـومي و فرهنگـي     وضـعيت به  يتوجهبي  -
 ف كشورو قلمروهاي مختل مناطق

هاي دريا و مغفول ماندن عدم استفاده بهينه از ظرفيت -
 .ياپايه اقتصاد در

ها و مسائل فوق، مواردي است كه در طي غالب چالش
هاي ز گذرگاه اسنادي چون طرحجريان توسعه كالبدي و ا

هاي مجموعه شهري، اي، طرحدي ملي و منطقهكالب
به آنها د باي جز اينهاهاي جامع و تفصيلي شهري و طرح

ميان اين دو جريان و  مؤثرپيوند نبود پاسخ گفته شود ولي 
ريزي اقتصادي و گسست اين دو جريان با جريانات برنامه

اجتماعي و فرهنگي، كه هر كدام متوليان مجزايي دارند، 
موجبات وضع كنوني توسعه در سرزمين را فراهم آورده 

  است.
راهبردي و  رو با هدف تدوين سندي جامع،از همين

دهنده به گرا براي آمايش سرزمين كه بتواند سازمانكل
و از  ،از يك سو ،وضعيت كنوني سازمان فضايي سرزمين

هادي و راهنماي اسناد توسعه كالبدي (اعم از  ،سوي ديگر
هاي مجموعه اي، طرحهاي كالبدي ملي و منطقهطرح

هاي جامع و تفصيلي شهري شهري و منطقه شهري، طرح
  د:گيرمورد توجه قرار  بايد...) باشد مالحظات زير و 
ريزي و مديريت توسـعه  ريزي نظام يكپارچه برنامهطرح. 1

  سرزمين با محوريت آمايش سرزمين
بر اساس قانون اساسي كشور، نظام اقتصادي كشور 

ها مسئول و ها و سازمانمحور بوده و وزارتخانهبخش
روند. بر همين ميهاي مختلف كشور به شمار متولي بخش

- كننده الزاماساس به علت فقدان وجود سازوكار هماهنگ

ها، ها و اقدامات اين دستگاهآور و قانوني ميان سياست
ها منجر به ها و مداخالت فضايي اين دستگاهريزيبرنامه
هاي جدي در توسعه و مديريت سرزمين شده است و آسيب

توند و يا نابودي و ناپذيري مانند احداث سد گتبعات جبران
ها و اراضي كشاورزي پيرامون شهرها و تخريب جنگل
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ل اين وضعيت را بايد النشهرها داشته است. از جمله داليك
ريزي و مديريت توسعه در ضعف ساختاري در نظام برنامه

پيوندي ميان سازي و همسرزمين و فقدان يكپارچه
ز د. اكرها در سرزمين جستجو مداخالت فضايي بخش

از اواسط دهه » آمايش سرزمين«همين رو مقوله 
جويي براي حل بحران و به منظور چاره شمسي1340

ريزي و افزايش سريع جمعيت شهر تهران، وارد نظام برنامه
با آشكار  ش،1350مديريت توسعه كشور گشت و در دهه 

هاي بسط و نهادينه نمودن اين مقوله در شدن ضرورت
-بخشي، يكپارچهتواند بعد انتظامريزي كه بنظام برنامه

هاي نظام كنندگي، جامع نگري و دورانديشي را به خصلت
ريزي نسبتاً نوپاي آن زمان بيفزايد، به قلب نظام برنامه
  ريزي، يعني سازمان برنامه و بودجه راه يافت.برنامه
ترين آنها كه شاخص ،با اين حال به علل گوناگون 

ي براي آمايش سرزمين در فقدان جايگاه قانوني و رسم
ناپذير بودن ريزي و مديريت توسعه و نيز آمايشنظام برنامه

ساختار عريض و طويل و بوركراتيك مديريت دولتي 
 مؤثرگاه نتوانسته نقشي توسعه است، آمايش سرزمين هيچ

از  بهره نبردنند. كدر پيشبرد فرايند توسعه در كشور ايفا 
گذاري و ايند سرمايهبخش خصوصي در فر مؤثرمشاركت 

اي در كليت نظام مديريت توسعه، رسوخ رويكرد جزيره
گيري حتي در درون سازمان برنامه سازي و تصميمتصميم

 - وبودجه كشور، پررنگ بودن اهميت مرزهاي سياسي
اداري تقسيمات كشوري و فقدان وجود نگاه ملي و لحاظ 

هاي توسعه و ... از ديگر گذاريمنفعت عمومي در سياست
ريزي و مديريت بر ناكارآمدي نظام برنامه مؤثرعوامل 

  توسعه كشور است.
تعيين تكليف متولي اصلي سازماندهي توسعه فضـايي و  . 2

  كالبدي كشور
پس از مصوبه شورايعالي اداري مبني بر واگذاري 

ريزي كالبدي به وزارت مسكن و شهرسازي مقوله برنامه
ه آمايش سرزمين به سازمان برنامه و بودجه، سابق و مقول

همواره ميان اين دو نهاد بسيار مهم درباره شرح وظايف، 
دامنه فعاليتي و توليگري امر توسعه فضايي و كالبدي 
كشور اختالف نظر وجود داشته است و همين امر موجب 

افزايي در راستاي شده تا اين دو جريان به جاي هم
به با توجه سبب، همين به دارند. تضعيف يكديگر گام بر

بر مديريت جريان توسعه  مؤثرتعدد و تكثر دستگاه هاي 
كالبدي و فضايي چه در سطح ملي، چه استاني و چه 
شهرها، ضرورت تعيين تكليف اين موضوع اجتناب ناپذير 
است. نمونه اولي اين وضعيت را بايد در سازوكار فعاليت 

هاي ران در تصويب طرحشورايعالي شهرسازي و معماري اي
هاي مسكن يابي پروژهجامع شهري و يا تصويب مكان

  د.كرجستجو  ش1380مهر در دهه 
  

  مشخصات كلي سرزمين ايران
كشور ايران در منطقه خشك و نيمه خشك دنيا قرار 

درصد مساحت آن در منطقه  75گرفته به نحوي كه 
درصد مساحت آن خارج از  25خشك و نيمه خشك و تنها 

 1648195است. ايران با وسعت   واقعاين منطقه 
مين كشور دنيا از لحاظ و با جمعيت 18كيلومترمربع، 

عمومي نفوس و  نفري بر اساس سرشماري  79926270
م دنيا قرار دارد (نتايج اوليه  17در رتبه  1395مسكن سال 

  ). 1396سرشماري عمومي نفوس و مسكن، 
هاي سرزميني ايران به شرح زير ترين ويژگيمهم

  است:
درصد آن را مناطق  52از مجموع وسعت كشور، . 1

درصد  20ها و درصد را فالت 28كوهستاني و تپه ماهور، 
 دهد.  اي تشكيل مي اطق دشتي و دامنهرا نيز من

براساس آخرين تقسيمات كشوري تا پايان سال . 2
شهرستان،  429استان،  31دربرگيرنده ، كشور ايران 1394
است (مركز شهر  1245دهستان و  2589بخش،  1057

). ميزان شهرنشيني هم بر اساس نتايج 1395آمار ايران، 
رسيده است نتايج درصد 74به  1395اوليه سرشماري سال 

). همچنين 1396اوليه سرشماري عمومي نفوس و مسكن، 
 46برابر با  1390تراكم نسبي جمعيت كشور كه درسال 

 1395نفر در سال  48,5نفر در كيلومتر مربع بوده به 
هاي تهران  رسيده است. باالترين تراكم جمعيت در استان

نفر در  470نفر در كيلومترمربع) و البرز ( 890(
 كيلومترمربع) قابل مشاهده است. 
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  1394سازمان برنامه و بودجه كشور،  نقشه تراكم نسبي جمعيت .4شكل 
 

               
  
توزيع جمعيت و فعاليت در سرزمين ايران متوازن . 3

برد، نيست. از جمله قلمروهايي كه از اين وضعيت رنج مي
طول در شمال و كيلومتر  5800سواحل كشور با حدود 

). 1384جنوب كشور است (سازمان بنادر و كشتيراني، 
 ،هاي استعمارياز جمله سياست ،سفانه داليل مختلفأمت

ويژه سواحل هب ،آن شده است تا سواحل كشور مانع از
ه قابل قبولي برخوردار جنوب كشور از جمعيت و توسع

   1385اساس گزارش مركز آمار ايران، در سال باشند. بر
  

  
هزار نفر در كشور 100شهر با جمعيت بيش از  80تعداد 

شهر 10وجود داشته است كه در ميان آنها به سختي 
به همين دليل تراكم  .شودبندري يا نزديك بندر يافت مي

-ويژه استانه هاي ساحلي كشور بنسبي جمعيت در استان

هاي واقع در سواحل درياي عمان از نسبي پاييني 
رغم بههاي توسعه در اين مناطق شاخص برخوردار بوده و

هاي بالقوه در مقايسه با ساير مناطق كشور در سطح قابليت
  نازلي قرار دارد.

  
 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
  1394سازمان برنامه و بودجه كشور،  نقشه پراكنش نقاط شهري ايران. 5شكل 
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رودخانه فصلي و دايمي  3450در ايران حدود . 4

حوزه  6رودخانه عمده در  37جريان دارد كه از اين تعداد 
تاالب  1000اصلي كشور جريان دارند. در مجموع حدود 

تاالب به عنوان  81كوچك و بزرگ وجود دارد كه حدود 
هاي اند. از مجموع تاالب اهميت شناخته شدههاي با تاالب

المللي محسوب  هاي بينتاالب  تاالب نيزجزء 20كشور، 
 ).1390شود (مطيعي لنگرودي، مي

براساس آمارهاي موجود اراضي بياباني و كويري . 5
 7/20ميليون هكتار حدود  34كشور با سطحي معادل 

با دهند. هر چند  درصد از مساحت كشور را تشكيل مي
زايي وجود دارد، سطوح وسيعي از مراتع  تعريفي كه از بيابان

هاي كشور نيز در خطر تبديل شدن به اراضي  و جنگل
بياباني است. طبق برآوردهاي انجام شده ساالنه حدود يك 

 روند درصد از اراضي كشور به سمت بياباني شدن پيش مي
 .)175 -188: 1388؛ گريواني، 1390(مطيعي لنگرودي، 

كشور ايران از نظر منابع و عوامل توليد كشاورزي از . 6
ميليون  165ويژگي خاصي برخوردار است. از مجموع 

ميليون هكتار را  37هكتار مساحت كل كشور، حدود 
دهد كه به اراضي مناسب براي كشت و زرع تشكيل مي

محدوديت منابع آب و ساير عوامل اقتصادي، در حال  سبب
ون هكتار از اين اراضي به صورت ميلي 8/6حاضر حدود 

ميليون هكتار به صورت ديم زير كشت  9/5آبي و 
محصوالت زراعي قرار دارد. همچنين محصوالت باغي نيز 

گيرد. اين در ميليون هكتار را در برمي 5/2(ديم و آبي) 
ميليون هكتاري بين سطح  1رغم تفاوت بهحالي است كه 

ت زراعي)، زمين زيركشت ديم و آبي در كشور (محصوال
درصد توليد محصوالت زراعي و  90هاي آبي حدود 

نند كه كدرصد محصوالت را توليد مي 10اراضي ديم تنها 
همين امر وابستگي كشاورزي كشور را به آب بيش از 

؛ 1391نمايد (آمار نامه كشاورزي سال پيش آشكار مي
  )81-82: 1384نجفي و زاهدي، 
كلي از وضعيت سازمان هاي زير شماي در قالب نقشه

هاي صنعت، معدن، كشاورزي و نفت و گاز فضايي بخش
  ارائه شده است:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سازمان فضايي بخش معدن در ايران .6 شكل  
 1394سازمان برنامه و بودجه كشور، : خذأم

سازمان فضايي بخش صنعت در ايران .7شكل    
 1394ازمان برنامه و بودجه كشور، س: خذأم
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اساسي  هايترين تنگناها و چالشبرخي از مهم
  فراروي توسعه سرزمين

هاي فراواني بر سر راه توسعه به طور كلي تنگناها و چالش
شتابان كشور وجود داشته كه تشريح و تبيين هر پايدار و 
آنها از حوصله اين مقاله خارج است. با اين حال   يك از

ها و چالش«توان به دو دسته ها و تنگناها را مياين چالش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 »ها و تنگناهاي ساختاريچالش«و » ايتنگناهاي زمينه
-برمي اي به عوامليهاي زمينهد. چالشكربندي تقسيم

هاي مؤلفهگردد كه ريشه آن به طور تاريخي به سرزمين و 
هاي گردد. چالشنشات گرفته از جغرافياي سرزمين بازمي

ريزي ساختاري نيز مواردي هستند كه از درون نظام برنامه
  گيرند.ت ميأو مديريت توسعه سرزمين نش

  
  اي فراروي سازمان فضايي سرزمينهاي ساختاري و زمينهبرخي چالش .1جدول 

      

1394ازمان برنامه و بودجه كشور، س: خذأم    

ش
چال

هاي ساختاري
  

  ها در برخي مناطق با اي از فعاليتپارهنداشتن ضعف در تقسيم كار تخصصي بين مناطق مختلف كشور و تطابق
  ،استعدادهاي موجود در آنها

 ستانده بين آنها –رابطة داده نبود هاي مختلف توسعه و مراتبي موجود بين مراكز و كانونضعف نظام سلسله،  
  ه مناطق هاي توليدي در مناطق شمالي، مركزي و غربي نسبت بجمعيت و تجهيزات زيربنايي و ظرفيتنامتعادل بودن

  ،مياني، جنوبي و جنوب شرقي كشور
 هاي نسبي و اجزاي سازمان فضايي كشور به لحاظ پذيرش جمعيت و فعاليت متناسب با امكانات و مزيت نامتعادل بودن

  ،پذيري آنهادر مجموع ظرفيت توسعه
 ي مستقر در آنهاهاي زيربنايي در برخي از مناطق، نسبت به جمعيت و فعاليت هاي اقتصادوجود مازاد ظرفيت،  
 ريزي و مديريت توسعه سرزمينناكارآمدي نظام توسعه و فقدان نظام يكپارچه برنامه. 
  

ش
چال

هاي زمينه
اي

   بياباني و كويري بودن بخش اعظم كشور،  
 هاي زيست روستايي در پهنه سرزمينها و كانوناكندگي شديد سكونتگاهپر، 

  بخش اعظم پهنة كشوركمبود و محدوديت منابع آب و بحران آب در،  
 خيزها و مناطق زلزلههاي زيستي در حاشيه گسلترين كانونپذيري و قرار گرفتن مهمآسيب،  
 هاي طبيعي كشوراز بين رفتن بسياري از اكوسيستم اثر مستقيم پديده تغيير اقليم بر منابع طبيعي كشور و،  
 ها و مراتع كشورمالي كشور و تخريب شديد جنگلطق شهاي كشور به ويژه مناري از زيست بومپذيري بسياآسيب.  

 سازمان فضايي بخش كشاورزي در ايران.9شكل 
 1394ازمان برنامه و بودجه كشور، س: خذمأ

 سازمان فضايي بخش نفت و گاز در ايران. 8شكل 
 1394ازمان برنامه و بودجه كشور، س: خذأم
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ترين ترين و اساسيدر اين بخش به سه مورد از مهم
تر مفصلهاي فراروي توسعه سرزمين به صورت چالش

  اشاره خواهد شد:
  
  تغييرات اقليمي و آثار تبعي آن. 1

ميالدي و با طرح گسترده  1980مقوله تغيير اقليم از دهه 
هاي اي ناشي از فعاليتموضوع انتشار گازهاي گلخانه

ترين صنعتي در افكار عمومي موردتوجه قرار گرفت. مهم
گرمايش مشخصه بارز تغيير اقليمي را بايد در وقوع پديده 

زمين و نيز بحران كم آبي جستجو نمود. نتايج 
هاي انجام شده در زمينه تغييرات متغيرهاي آب  سازي شبيه

تا  1976ميالدي نسبت به دوره  2040و هوايي ايران تا 
  دهد: (دوره پايه مشاهداتي)  نشان مي 2005

درصد كاهش خواهد  9بارش كل كشور به ميزان  -
 يافت.

هاي سنگين و تعداد بارش ميالدي 2040تا سال  -
درصد بيش از دوره پايه مشاهداتي  40آسا در كشور تا سيل

 افزايش خواهد يافت.

درجه سلسيوس)  30تعداد روزهاي داغ (دماي بيش از  -
در اكثر نقاط كشور افزايش و تعداد روزهاي يخبندان 
كاهش خواهد يافت. تعداد روزهاي خشك در اكثر نقاط 

ه غرب و جنوب شرق كشور با كشور افزايش يافته ك
اين افزايش منجر و بيشترين تعداد روزهاي خشك همراه 

 به وقوع خشكسالي در اكثر نقاط كشور خواهد شد.

  آسا؛ هاي سنگين و سيلرشافزايش تعداد رخداد با -
 1300به  1900ر آبي كشور از كاهش سرانه ذخاي -

  مترمكعب به ازاء هر نفر؛
ميليارد متر مكعب با  13اتالف منابع آبي معادل  -

  درجه سلسيوس؛ 1افزايش دما تا 
افزايش مناطق شور و كاهش عرصه قابل كشت در  -

  كشور؛
هاي آتي به ويژه كاهش طول  افزايش دما در سال -

  رسيدن سريع بهار؛ زمستان و فرا
هاي آتي افزايش شوري و دماي خليج فارس در سال -

 هاي شور و گرم درياي عمان؛باعث ورود آب

حمل و نقل و ثير بر أهاي دريايي و ت ايش طوفانزفا -
 اطق ساحلي به ويژه سواحل جنوب؛اقتصاد من

افزايش مصرف برق در پي روند صعودي تلفات شبكه  -
برق متناسب با افزايش دما (وزارت اقتصاد و امور دارايي، 

1393.(  
خير در اقليم و منابع آب هاي ا اتفاقاتي كه طي سال

خشك شدن درياچه اروميه و آثار آن با داده مانند كشور رخ
هاي متناوب و  گرم شدن هوا، كاهش نزوالت، خشكسالي

ها كامال محسوس است. با بررسي روند  رواناب رودخانه
ه ب ،ميزان جريان هاي سطحي، تبخير و تعرق، بارش و

طور ه ب ،هاي گذشتهچرخه هيدرولوژي در سال ،طور كلي
هاي آبي موجود در سال در كل كشور و روندهاي ،ميانگين

همراه با خشكسالي اين نتيجه حاصل شده است كه از 
و بعد از يك دوره طوالني خشكسالي ميزان  1378سال 
است هاي سطحي و بارش در كشور در حال كاهش جريان
ثر از تغيير اقليم و ساير نوسانات اقليمي در أتواند متكه مي

  ايران باشد.
  

آب در سرزمين و مديريت متوازن ناكم آبي، توزيع 
  ناكارآمد منابع آب در كشور

آب در فرايند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور 
نقش عمده و كليدي دارد. افزايش توليدات كشاورزي و 
امنيت غذايي، توسعه مراكز جمعيت شهري و روستايي، 

-گذاريبهبود و ارتقاء كيفيت زندگي در گرو انجام سرمايه

-هنگ در ابعاد مختلف توسعه و بهرههما هاي الزم و

ميزان نزوالت جوي در ايران . استبرداري از منابع آب 
ميليارد متر مكعب  403براساس ميانگين بلند مدت حدود 

درصد آن در نتيجه تبخير  70است كه از اين مقدار حدود 
قابل استفاده نبوده و  تعرق از دسترس خارج شده و عمالً

ميليارد متر مكعب است،  130عادل درصد كه م 30حدود 
- در واقع پتانسيل آبي كشور را تشكيل داده و كليه برنامه

اساس اين مقدار از آب صورت گيرد. بايد برها ريزي
ميليمتر و  850متوسط ميزان بارندگي ساالنه جهان حدود 

ميليمتر و چيزي كمتر از  250اين مقدار در ايران برابر با 
در . بارندگي ساالنه جهان استيك سوم متوسط ميزان 

ميليمتر  100درصد از سطح كشور بارندگي كمتر از  28
ميليمتر و  250تا  100درصد از خاك ايران بين  47است. 

-ليمتر بارش دريافت مييم 500تا  250درصد هم بين  16

درصد از مساحت كشور داراي بارندگي بين  8كنند. فقط 
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متوسط جهاني) است و ميليمتر (در دامنه  1000تا  500

. متر بارندگي داردميلي 1000يك درصد هم بيش از 
درصد  75توزيع بارش در كشور نامتوازن بوده و  ،بنابراين

عالوه بر  افتد.درصد مساحت كشور اتفاق مي 25بارش در 
از لحاظ توزيع زماني بارش هم با مشكل مواجه  ،اين

 دهدمي رويدرصد بارندگي در فصولي  75زيرا  ؛هستيم
كه نياز مبرمي به آن نداريم. طبيعي است وقتي كه آب در 

رسد سراغ ماني كه نمي خواهيم به دست ما ميمكان و ز
(مطيعي  رويممي آب ذخيره براي …سدسازي و 

  )1394نيا، ؛ حافظ1390لنگرودي، 
در حالي كه متوسط حجم كل آب ساالنه كشور رقم 

باالي  شد نسبتاًتقاضا براي آب به علت ر ،ثابتي است
نشيني و صنعت در خالل جمعيت، توسعه كشاورزي، شهر

متوسط سرانه آب قابل تجديد كشور را هاي اخير، سال
 1340كه اين رقم در سال طوريه تقليل داده است، ب

 3400به حدود  1357مترمكعب بود در سال  5500حدود 
به حدود  1376و در سال  2500به حدود  1367در سال 

مترمكعب كاهش يافته است. اين ميزان با توجه به  2100
روند افزايش جمعيت كشور با نرخ فعلي رشد در سال 

به حدود  1400و در افق سال  1750به حدود  1385
(سازمان برنامه و  مترمكعب تنزل خواهد يافت 1300
: 1383؛ تجريشي و ابريشميچي، 1394ه كشور، ـبودج
27- 25(  

هاي زيرزميني يكي ديگر از برويه آب از آبرداشت بي
كه در حال  استهاي اساسي كشور در بخش آب چالش

حاضر مشكالت جدي را در كشور پديد آورده است. به 
- نيز در بسياري از  نواحي كشور سطح سفره سببهمين 

هاي ده و با توجه به خشكساليكرهاي آب زيرزميني افت 
ي تشديد شده هاي زيرزمينبرداري از آباخير، افزايش بهره

و خسارات غير قابل جبراني را بر منابع آبي زيرزميني 
  كشور وارد آورده است.

ها و وضعيت كنوني درياچه اروميه در بيشتر درياچه 
هاي كشور وجود دارد و در حال حاضر ميزان بيالن تاالب

ميليارد  11هاي كشور، افزون بر منفي مجموعه دشت
هاي استاتيك از ذخيره مترمكعب و ميزان تجمعي برداشت

ميليارد مترمكعب رسيده است.  100منابع آب زيرزميني به 
هاي ممنوعه كشور در تعداد دشت 1394اكنون تا سال 

دشت   353برابر شده و به  21طي نيم قرن اخير بيش از 
  رسيده است.

   
  اي گسترده در سرزمينتعادل منطقهنبود و  نابرابري

شمسي،  50از اوايل دهه  خصوصاً ،هاي اخيردر خالل سال
نفت و توسعه در پهنه سرزمين ايران پيوندي تنگاتنگي 

ها، اين طي اين سال اند و با افزايش  قيمت آنيافته
وابستگي تشديد گرديد. به دليل همين وابستگي، نوسانات 
قيمت نفت و رونق و ركود آن بر چگونگي روند توسعه 

است. اين الگوي توسعه ثير بسزايي گذاشته أملي كشور ت
با متناسب نبودن وابسته به درآمدهاي نفتي عالوه بر 

واقعيات جامعه ايران، ظرفيتي كاذب و به دور از نيازها و 
ه هاي اجتماعي را باعث گرديد كه بازتاب آن را بتوانايي

هاي انساني  و تمركز صورت رشد ناموزون سكونتگاه
  د.كرتوان مشاهده ها  در مناطق مختلف كشور ميفعاليت

ساختار كلي سازمان فضايي كشور نيز به طور بالقوه 
هاي سرزميني در كشور است. مستعد پذيرش عدم تعادل

ابع آب در سطح سرزمين، بياباني بودن نامتوازن منتوزيع 
اذ ز سرزمين و در كنار همه اينها اتخبخش قابل توجهي ا

مبني  ،بعدبه  50هاي دهه هاي نادرست در طي سالسياست
به ويژه در تهران و اصفهان  ،بر تمرگزگرايي در كالنشهرها

برنامه كشور موجب روند فزاينده و توسعه صنعتي بي
مهاجرت از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ، 

هاي مرزي به علل مختلف گاهخالي شدن تدريجي سكونت
هاي رشد و شده است. اتخاذ راهبردهاي ايجاد قطب

ص منابع مالي بيشتر در گذشته موجب قطبي شدن تخصي
ها در اين مناطق و در نهايت تراكم ها و فعاليتسكونتگاه

بيشتر در اين مناطق شده است. چندين قطب جمعيتي و 
صنعتي از جمله تهران، اصفهان، مشهد، شيراز و تبريز بخش 

ها را به خود جذب كرده و اي از جمعيت و فعاليتعمده
هاي سابق همچنان باعث گذاريشي از سرمايهانباشتي نا

هاي سرگردان به اين نواحي مهاجرت بيشتر و جذب جمعيت
هايي استمرار دارد شده و همچنان اين روند با شدت و ضعف

هاي كه نتيجه آن عدم تعادل شديد و تفاوت در شاخص
ويژه ه توسعه اين مناطق با ساير مناطق و كشور است. ب

  شين به شدت نامتعادل است.توزيع جمعيت شهرن
 ،وق مشخص استـهاي فهـه در نقشـه كـونـگهمان
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تطابق بسيار كمي بين پراكندگي زيربناها و صنايع موجود 
رغم بهعنوان نمونه بندرعباس ه كشور وجود دارد. ب

برخورداري از  زيربناهاي مناسب، از كل صنعت كشور 
  سهم كمي را به خود اختصاص داده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

-همچنين مقايسه بين نيمه شرقي و غربي كشور مي

تواند از مناظر مختلف نكات قابل توجهي را دربرداشته 

  
  
  
  

هايي از اين موارد را به منظور باشد. نقشه هاي زير نمونه
  دهد.مقايسه نشان مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 سال در كشور يربناهايز يپراكندگ يبعدسه نقشه .10شكل 
1393 

 1395ازمان برنامه و بودجه كشور، س: خذمأ

 سال در كشور صنايع يپراكندگ يبعدسه نقشه .11شكل 
1393 

 1395ازمان برنامه و بودجه كشور، س: خذأم

 عدم تعادل ميان نيمه شرقي و غربي كشور .12شكل 
 1395ازمان برنامه و بودجه كشور، سĤخذ: م
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زمان فضايي آيد، ساطور كه از  تصاوير فوق برميهمان

پهنه سرزميني از يك عدم تعادل گسترده ميان دو پهنه 
شرقي و غربي كشور رنج برده و همين معضل سبب شده 

هاي شهري و روستايي به عنوان است تا نظام سكونتگاه
ترين تبلور نظام توسعه كالبدي، شاهد يك عدم توازن مهم

آن ها و در پي چشمگير از لحاظ تعداد و جمعيت سكونتگاه
  ها در سرزمين باشد.توزيع فعاليت، خدمات و زيرساخت

  
هاي اساسي ها و فرصتترين قابليتبرخي از مهم
 توسعه كشور

هاي اساسي فراروي توسعه كشور عمدتاً ها و فرصتقابليت
اي يعني متاثر از موقعيت جغرافيايي و ژئوپلتيكي زمينه

ادي است. شناختي و يا وجود منابع خدادكشور، شرايط بوم
هاي اساسي توسعه ها و فرصتترين قابليتبرخي از مهم
  ند از:اكشور عبارت

  
نقاط بيشتر وهوايي و اقليم چهارفصل در تنوع آب

 كشور

تنوع شرايط توپوگرافيك در كشور باعث شده است تا اين 
هاي كشور از تنوع اقليمي  و به تبع آن از زيست بوم

اي از جهان  متعددي برخوردار گردد كه در كمتر منطقه
د. اين تنوع در شرايط كرتوان چنين تنوعي را مشاهده  مي

هاي محيطي متفاوتي را براي استقرار و اكولوژيك، ويژگي
سيماي معيشتي  ،بدين ترتيب ،معاش انسان عرضه كرده و

رقم هاي موجود در اين سرزمين را در طول تاريخ  و كاربري
جغرافيايي   زده است كه اثرات آن در ساختار امروزه پيكره

هاي طبيعي و چه انسان ساخت قابل مشاهده  چه در زمينه
  است.

  
هاي متنوع توسعه گردشگري در سطح وجود فرصت

  كشور
صنعت گردشگري با ويژگي خاص خود صنعتي پويا با 

گذاري در اين صنعت سرمايه .شوداي روشن تلقي ميآينده
هاي جهانگردي رو به در تمام كشورهاي داراي جاذبه

امروزه جذب گردشگران خارجي به رقابتي  .افزايش است
فزاينده در بين نهادهاي درگير در صنعت گردشگري تبديل 

زيرا اين صنعت نه تنها در پيشبرد اقتصاد ملي و  ؛شده است

بلكه صنعتي است پاكيزه و  ،درآمدهاي ارزي نقش دارد
د. ايجادكننده مشاغل جدي ،در عين حال ،عاري از آلودگي و

جاذبه  4000ايران بر طبق گزارشات يونسكو با بيش از 
كه  ستكشور تمدني و باستاني در دنيا 10جزو  ،گردشگري

هاي توريستي را در خود به صورت پتانسيلي بيشترين جاذبه
ز ميان خيل جهانگردان خارجي ا دتوانمي و بالقوه داراست

درصد كل  20حدود كه پاسخگوي جهانگردان فرهنگي 
 ،دهندرا تشكيل مي) ميليون نفر 160بالغ بر ( جهانگردان 

ها و احترام شرطاين جهانگردان حاضرند با تمام پيش .باشد
ها تنها براي ديدار از منابع فرهنگي و به آداب و عقايد ملت
هاي محلي ها و گويشكشورمان و سنت آثار و ابنيه تاريخي

هاي خوبي به لحاظ مناطق مختلف به ايران سفر و زمينه
(سازمان برنامه  نندككسب درآمد براي اقتصاد ما ايجاد 

- 73: 1391؛ زراعي متين و ديگران، 1395وبودجه كشور، 
هاي گردشگري طبيعي و تاريخي در ). عالوه بر فرصت76

اس جهاني موردتوجه گردشگران تواند در مقيكشور كه مي
قرار گيرد، در حوزه گردشگري پزشكي و توريسم درماني 
نيز كشور با توجه به موقعيت جغرافيايي خود و نيز ارزان 
بودن خدمات پزشكي در مقايسه با ساير كشورها دنيا و 

زيت بالقوه حسن شهرت و تخصص پزشكان ايراني، از م
گردشگران سالمت مدهاي ارزي قابل توجهي در جذب درآ

  در منطقه دارد.
  

موقعيت چهارراهي و ترانزيتي مطلوب در ارتباطات 
 درون و برون سرزميني

 ايران، اسالمي جمهوري مناسب بسيار جغرافيايي موقعيت
 ارمغان به كشور براي را توجهي قابل ترانزيتي مزاياي
 طريق از آن از برداريبهره كه طوري به است آورده

 و حمل شبكه افزاري نرم و زيرساختي مناسب گسترش
 افزايش كارآمد، و مطمئن ارتباط ايجاد هدف با نقل

 منطقه در استراتژيك موقعيت ارتقاي و ارزي درآمدهاي
 15 با ايران اسالمي داشت. جمهوري خواهد دنبال به را

دارد.  ارتباط خاكي و آبي مرزهاي طريق از جهان كشور
كشور به تنهايي  12جهان، كشور محصور در خشكي  30از 

هايشان در همسايگي ما قراردارند كه براي رفع نيازمندي
 جمعيت محتاج عبور از خاك ايران هستند. اين كشورها

 توجهيقابل مصرف بازار كه داده جاي خود در را بزرگي
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 اختيار در دليل به و شودمي محسوب توليدكنندگان راي
برخوردارند.  نيز بااليي درآمد از ملي، بزرگ منابع داشتن
 را ترانزيت و تجارت توسعه رشد به رو نياز موضوع اين
 جمهوري شدن واقع سازد. ضمناًمي روشن منطقه در

 عضو كشورهاي يجغرافياي ايران در مركزيت اسالمي
 مزاياي و هافرصت )اكو(اقتصادي  سازمان همكاري

 درست و برداريبهره كه آورده فراهم ايران براي فراواني
 نقلي و حمل ارتباط برقراري با هافرصت اين از موقع به

 تواندمي كشورهاي هدف با امن و كارآمد ارزان، ،مؤثر
 و اروپا و آسيا ميان تجارت تسهيل در ايبرجسته نقش

  ند.ك ايفا ترانزيت نتيجه توسعه در و منطقه كشورهاي
مسيرهاي اصلي ترانزيت از قلمرو جمهوري اسالمي 

  ند از:اعبارت ايران
  جنوب -شمال -
  غرب -شرق -
  بندر الذقيه (سوريه) -سرخس -
  شبه قاره هند به درياي مديترانه و اروپا -
  عراق –شلمچه  -امامر بند -
بندر چابهار، ميلك، فراه، شامل محور شرق  -

قندهار، كابل، كندوز، ترمذ ازبكستان و آسياي ميانه 
  ).10: 1388(جهانديده، 

اي جامع به منظور در صورتي كه برنامه ،با اين حال 
استفاده از اين مزيت توسعه در كشور تدوين نشده و 

زدايي از روابط ديپلماسي عمومي كشور در راستاي تنش
مين و أت ،در عين حال ،سياسي كشور فعاليت ننمايد و

ها و زيربناهاي موردنياز كشور مشمول تكميل زيرساخت
جمله  ازكشورهاي همسايه مرور زمان شود، قطعاً ساير 

پاكستان، آذربايجان، امارات متحده عربي و تركيه از اين 
فرصت استفاده كرده و مزيت ترانزيتي كشور محدود و يا 

  حتي حذف خواهد شد.
  

  گيريبحث و نتيجه
-برنامه توسعه تدوين شده در طي تمامي سال 11از ميان 

گران نظران و تحليلهاي گذشته، به اذعان غالب صاحب
) و برنامه چهارم 1361 -1357برنامه ششم عمراني (

- از لحاظ ساختار و محتوا، غني ،)1388 -1384توسعه (

رود. اي كشور به شمار ميترين اسناد توسعهترين و كامل
بر اين موفقيت را بايد در  مؤثراز جمله عوامل اصلي 

قرارگيري اين مطالعات بر مدار آمايش سرزمين دانست. 
سرزمين در عين متصف بودن به چهار مشخصه آمايش 

نگري، دورانديشي و برخورداري از گرايي، جامعكل
-آينده«كالن  مأموريتمقتضيات جغرافيايي، داراي سه 

براي  »سازيفرصت«و  »گذاريسياست«، »نگاري
سازي ميان سطح توسعه ملي و پر كردن خالء  و يكپارچه

از همين  بخشي است.ملي با استاني و سطح ملي با سطح 
رو به منظور بسترسازي براي نهادينه نمودن تفكر آمايش 

ريزي و مديريت توسعه كشور، سرزمين در نظام برنامه
ضرورت تدوين سندي جامع و در عين حال راهبردي كه 

دهنده تصوير سازمان فضايي مرحله بتواند ارائه
- ن كه خود بازتابي سرزميني از چشميافتگي سرزمي توسعه

  باشد، ضرورت دارد. انداز توسعه بلندمدت توسعه كشور مي
با تلقي آمايش سرزمين به عنوان دانش مهندسي 
تدابير توسعه در قلمروهاي سرزميني و ابزار نيل به توسعه 

سند ملي آمايش كه پايدار و متوازن كشور، بايد گفت 
سرزمين، سندي است راهبردي كه با تكيه بر اصول 

در پي سازماندهي فضاي توسعه در آمايش سرزمين، 
سرزمين و بسترسازي براي توسعه پايدار و متوازن است. 

ترين سند آمايش كشور، ضمن اين سند به عنوان فرادست
-گيريتعيين خطوط كلي سازمان فضايي سرزمين، جهت

ها و قلمروها را نيز در سرزمين هاي كالن توسعه بخش
ايست ابهامات و بنمايد. اين سند ضمنا ميتعريف مي

استراتژي نبود اعم از  ،اختالالت موجود در سرزمين
هاي ويژه استراتژيه درازمدت توسعه ملي از ابعاد مختلف ب

توزيع فضايي جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين، 
، استفاده در سرزمين گستردههاي تعادلنبود ها و نابرابري

 هاي سرزمينيها و مزيتبهينه از ظرفيتنكردن 
(اقتصادي، ترانزيتي، ژئوپلتيكي، ژئواكونوميكي و ...)، 

هاي مختلف اقتصادي فقدان هماهنگي و تعامل بين بخش
در مداخالت فضايي در سرزمين، نبود پيوستگي و ارتباط 

هاي عمراني، تشديد مسائل زيست  طرح منطقي بين
به برداري بهينه از منابع طبيعي  محيطي و ضرورت بهره

ب را برطرف نموده و ضمن برخورداري صوص موضوع آخ
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بر توسعه  مؤثراز يك زبان قابل فهم براي ساير جريانات 

افزايي ميان جريان پيوندي همسرزمين، ارتباط و هم
ريزي توسعه كالبدي برقرار آمايش سرزمين و جريان برنامه

  نمايد.
)، 1394بر اساس ضوابط ملي آمايش سرزمين (مصوب 

اي براي سند ملي آمايش اسناد پايهبه عنوان يكي از 
سرزمين، مالحظات و راهبردهايي براي سازماندهي فضاي 
توسعه كالبدي سرزمين مطرح شده كه اجراي آن موجب 

پيوندي و اثرگذاري جريان آمايش سرزمين و تقويت هم
- شود. برخي از مهمجريان توسعه كالبدي در سرزمين مي

  ند از: اترين اين مالحظات عبارت
همچون تعيين مهار و كنترل رشد جمعيت مناطق 

هاي مهاجرت، كالنشهري، سازماندهي و هدايت جريان
بندي آن در سازماندهي شبكه سكونتگاهي از طريق طبقه

بخشي به سه اليه پيراموني، مركزي و مياني، انتظام
هاي هاي تبديل و الحاق سكونتگاهفرايندها و رويه

 هاي ها و شبكهرساختزي روستايي به شهر، تقويت
كشور، توسعه،  شرقي و جنوبي زيربنايي با اولويت نواحي

، ارتقا و اصالح ساختار فضايي شبكه ريلي كشور، تجهيز
توسعه و تجهيز محورهاي اصلي ارتباطي كشور در 

 –اي) شمال  المللي (جاده كريدورهاي حمل و نقل بين
ت و تجهيز، تقوي غربي كشور، توسعه،  –جنوب و شرقي 

فارس  بندي بنادر كشور در سواحل درياي خزر، خليج سطح
المللي با كشورهاي  و درياي عمان متناسب با ارتباطات بين

  همسايه. 
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